
KylätontitKylätontit

Etäisyydet:

- Asumisen vapautta maaseudun rauhassa- Asumisen vapautta maaseudun rauhassa

11 kylätonttia
2000 - 7400 m²

alk. 1 €/m²

Iso-Äiniö - Vääksy  13 km
Kalkkinen - Vääksy 30 km 
Kurhila - Vääksy  10 km 
Urajärvi - Vääksy  15 km
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Rauhallista kyläasumista arvostaville Asikkala tarjoaa reilunkokoisia tontteja virkeistä ja 
idyllisistä kylistä. 

Kurhila on maisemaltaan viehättävä ja hyvin hoidettu kevyen liikenteen väylää myöten. Kylä 
on tunnettu pellavasta, lähiruoasta, aktiivisesta kylätoiminnasta ja vuosittain järjestettävästä 
lehmälotosta. Kurhilan kylällä sijaitsee oma elinvoimainen Länsi-Asikkalan koulu ja mm. 
kahvila kotieläinpihoineen. Aurinko-Ilves -patikointireitti Evolle asti kulkee Kurhilan kautta. 

Kalkkinen on Asikkalan kunnan pohjoisin kylä, jonka sympaattiselta raitilta löytyvät moni-
puoliset palvelut kauppaa ja muita liikkeitä myöten. Kalkkisten tapahtumista tunnetuin lienee 
Kalkkisten Kymppi. Kalkkisten kanava sekä vene- ja laivaranta houkuttelevat kylään paljon 
kesäväkeä. 

Iso-Äiniö sijaitsee suurten metsäalueiden ja Päijänteen välissä, kymmenen kilometriä Vääksys-
tä Jämsän suuntaan. Alueen puhtaat järvet, lintutorni ja laavut ovat luonnonystävän mieleen. 

Urajärvi on Asikkalan itäinen helmi, joka tunnetaan Urajärven kartanosta, kartanoteatterista ja 
kirkasvetisestä Natura2000-ohjelmaan kuuluvasta Urajärvestä.

Tule sinäkin asumaan Asikkalaan – Suomen liikkuvimpaan kuntaan.

Herkullinen lähiruoka
maistuu koko perheelle.  

Turvallisessa, luonnonläheisessä 
ympäristössä on hyvä kasvaa.  
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KALKKINEN
2-3 KYLÄ-
TONTTIA

1 €/m²

URAJÄRVI
1 KYLÄ-
TONTTI
7400 m²

2,50 €/m²

KURHILA
2 KYLÄ-

TONTTIA
4672 – 5394 m²

3 €/m²

ISO-ÄINIÖ
5 KYLÄ-

TONTTIA
2000 – 3000 m²

2 €/m²

Suomen liikkuvin kunta, mitä se tarkoittaa?
Kunnan liikuntapaikat ovat kuntalaisille ilmaisia, salivuoroja ja liikun-
tahallin kuntosalia myöten. Jos siis mielit pelaamaan vaikkapa sulka-
palloa, on lysti sinulle maksutonta. 

Asikkalan koulut ovat liikkuvia kouluja ja päiväkodeissa toimivat lii-
kuntavastaavat. Ympäri kuntaa on rakennettu runsaasti lähiliikunta-
paikkoja ja kunta järjestää viikoittain liki 40 terveysliikuntavuoroa. 

Kunnan liikunnanohjaajat neuvovat sinua löytämään oman liikunnal-
lisen harrastuksen, liikuntavälineitä on lainattavissa mm. kirjastosta. 
Tietoa ilmaisista vuoroista ja ajankohtaisista tempauksista löydät 
kunnan sivuilta.

Lisätietoja tonteistamme: 
www.asikkala.fi       asuminen ja ympäristö       vapaat tontit

Tietoa tontin vuokraajalle tai ostajalle
- Omakotitontteja myydään ja vuokrataan. Kaikki  
  tontit ovat varattavissa ilman erillistä hakuaikaa.

- Tontinvarauslomake löytyy kunnan verkkosivuilta.  
  Tontin varausmaksu on 250 € ja varaus on   
  voimassa kolme kuukautta.

- Vuokratontin vuosivuokra on viitenä ensimmäise-
  nä vuotena 6 % ja kuudennesta vuodesta alkaen 
  12 % tontin myyntihinnasta. Lisäksi peritään 
  kunnallisteknisiä korvauksia, vesijohtovarauksia 
  ja lohkomisesta aiheutuneita kustannuksia.

- Jos vuokratontti lunastetaan viiden vuoden ku-
  luessa vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta, 
  hyvitetään maksetuista vuokrista 50 %.

- Tontin oston yhteydessä ostajalle hyvitetään 
  yksi varausmaksu.

- Rakentamisvelvoitteen pituus on kolme vuotta

Yhteydenotot: 

Asikkalan kunta
kaavoitus p. 044 778 0270, 044 778 0272
elinvoimapalvelut p. 044 778 0211

Yhteistyössä:

Mika Mäkinen
p. 050 564 7849
mika.2.makinen@op.fi


